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کارکرد زبان و ادبيّات فارسي در ترويج و تعميق معنويّت
(با تأکيد بر ديدگاههاي مقام معظّم رهبري)


مهدی رضازاده قزاآن

چکيده
غنای فرهنگي زبان و ادبيّات فارسي که سرشار از ظرافت و زيباييآفريني است و همچنين پيوند
ناگسستني آن با آموزههای اسالمي ،آن را از پس قرنهای متمادی در خدمت ترويج و تعميق
باورهای معنوی و ديني قرار داده است .کارکردهای گوناگون ادبيّات فارسي در عرصة ترويج و تعميق
معنويّت با توجّه به ظرفيّتهای فراوان آن ،در انواع ادبي مختلف به ويژه ادبيّات تعليمي و قالبهای
نظم و نثر ،ظهور و بروز يافته است .مقام معظّم رهبری به عنوان اديبي آشنا با فنون و ظرائف ادبي،
همواره نسبت به اين زبان و ادبيّات اهتمام داشته و بر توانمندی و گنجايش عظيم آن تاکيد نمودهاند.
ادبيّات متعهّد ،شاعران و نويسندگان انقالبي و مسلمان ،در فراز و نشيبهای گوناگون انقالب اسالمي
نقش موثّری در بيداری و آگاهي تودهها ،ايفا نمودهاند و شعر و نثر فارسي با ويژگيهای منحصر به
فرد خود ،همچنان ميتوانند در خدمت اسالم و ترويج و تعميق معنويّت در جامعة اسالمي و فراتر
از آن در جهان اسالم باشد.

کليدواژهها:

زبان و ادبيّات فارسي ،کارکرد ،معنويّت ،مقام معظّم رهبری.

 دانشآموختة دکتری زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان و مدرس سازماني زبان و ادبيات فارسي
مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي ()sohilrezazadeh@yahoo.com
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مقدمه
ادبيّات از ريشه «ادب» است و واژة «ادب» به معني دانش ،حسن رفتار ،اخالق و تربيت بوده و به
نوعي از ادبيّات اطالق ميشود و در فارسي با واژة «فرهنگ يا  farhangپهلوی» برابر است.
کهنترين گواه بر وجود اين واژة عربي در زبان فارسي ،بيتي از شهيد بلخي (متوفّي پيش از
325ق) است:
با ادب را ادب سپاه بس است

بي ادب با هزار کس تنهاست
(سعادت :1384 ،ج ،1ذيل ادب)243 ،

ادبيّات فارسي ،فصاحت و بالغت خود را مديون قرآن است؛ زيرا هم از لحاظ ظاهر و هم از
لحاظ معنا و باطن ،تحت تأثير اين کتاب آسماني بوده است؛ استفاده اديبان از استعارات و مجازات
قرآني و تضمين و ترجمه برخي از اجزاء آيات قرآن ،گواهي بر اين ادّعاست؛ بنابراين بنمايههای
قرآني و اسالمي ادبيّات فارسي ،آن را به ابزاری مناسب برای نشر ،ترويج و تعميق معنويّت تبديل
نموده است.
هدف غايي ادبيّات ،تأثير بر نفوس است و يکي از راههای تأثير بيشتر ،توجّه به جنبههای
جمالشناسانه است ،زيرا انسان ذاتاً دوستدار زيبايي است و حتّي تعليم در شيوههای آموزشي
انبياء نيز مستقيم نبوده و با رعايت اصل زيباييشناسي است .آموزش فضايل انساني و اخالقگرايي
بر سراسر ادبيّات ايران حاکم است و از گذشتههای بسيار دور بر جنبه تعليمي ادبيّات توجّه و
تأکيد شده است .راز ماندگاری زبان و ادبيّات فارسي ،با وجود فراز و نشيبهای گوناگون ،در
سودمند بودن آنهاست که از آن تعبير به «کارکرد» ميشود.
اينکه زبان و ادبيّات فارسي (اعم از نثر و نظم) با توجّه به ظرفيّتهای خاص خود چه
کارکردهايي در ترويج و تعميق معنويّت دارند موضوع اين تحقيق است.

 .1کارکرد تعليمي و آموزشي
ادبيّات تعليمي ( )didactic literatureبه مجموعة نوشتهها ،پيامها و آثاری گفته ميشود که برای
دريافتکنندة پيام ،توشة دانش ،معرفت و يا آموزش و تعليمي را در حوزههای فلسفي ،مذهبي،
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دين ،اخالق ،سياست ،در بر داشته باشند و در کنار انواع ادبي ديگر از جمله غنايي و حماسي و
نمايشي ،جايگاه ويژهای در ادبيّات فارسي دارند.
در اين نوع از ادبيّات ،عنصر اصلي ،آموزش است و در ادبيّات کالسيک ايران که همچنان
ماندگاری خود را به واسطه همين جنبه تعليمي حفظ نموده است ،تعليم معطوف به مسائل
اخالقي برگرفته از آموزههای ديني است که هدف از آن ،تهذيب روح و تعالي انسان جويای کمال
است .روح تعليم و تربيت و آموزش ،در ادبيّات فارسي پيش از اسالم و پس از آن در قالب
اندرزنامهها و پندنامهها گسترده است.
 .1-1روشهای تعليم
روشهای تعليمي ادبيّات عبارتند از .1 :موعظه؛  .2پند و اندرز؛  .3ارشاد و راهنمايي؛  .4ترغيب
و تشويق؛  .5انذار و تبشير؛  .6تذکّر؛  .7احترام و تکريم؛  .8منطق و استدالل؛  .9مجادله و گفتگو؛
 .10قصه و داستان؛  .11درونيسازی ارزشها و مهارتهای اجتماعي (بصيری ،امجدی.)69-67 :1391 ،
با توجّه به پيشينة روش پند و اندرز و تاريخچة اندرزنامهها در ادبيّات فارسي ،به اين روش
اشاره ميکنيم:
 .2-1اندرزنامههای تعليمي پيش از اسالم
اندرزنامه« ،عنوان رسالههايي است مشتمل بر حکَم و پند و اندرز و دستورهای اخالقي و ديني و
سياسي متعلق به دوره ساسانيان .اين کلمه در پهلوی ،)handarz( ،از ايراني ( )ham-darzبه معني
«اتّفاق ،باهم و محکم کردن است» (دانشنامه زبان وادب فارسي ،1384 ،ج :1ذيل اندرزنامه) .در ادبيّات
پهلوی (ادبيّات پيش از اسالم) ،اخالقيّات ،بخش مهمي را به خود اختصاص داده است.
مجموعة اندرزهای ادبيّات پهلوی که شامل کلمات قصار و لطيفهها و قصّههای اخالقي که
جنبه حکمت عملي و تجربي دارند ،در کتابهای اخالقي و ادبي پس از اسالم نيز تأثير گذاشتهاند.
تفضّلي به تعدادی از اين اندرزنامهها اشاره ميکند (تفضّلي 184-182 :1389 ،و  )212-209مانند:
 .1اندرزهای آذرباد مَهْرسْپندان که به چند دسته تقسيم ميشود :الف :اندرز آذرباد َمهْرسْپندان
منقول در متون پهلوی ،اين اندرزنامه از نوع اندرزهای تجربي و مربوط به مسائل عملي زندگي و
اخالق عمومي است و ابن مسکويه بخشهايي از آن را در «جاويدان خرد» آورده است.
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ب :واژهای چند (از) آذرباد مهرسپندان ،شامل سخناني است که آذرباد (موبدان موبد زمان
شاپور دوم ساساني .379-309م) در هنگام مرگ خطاب به مردم گفته است .اين اندرزنامه به فارسي
ترجمه شده است .ج :اندرزی از آذرباد مهرسپندان در دينکرد نقل شده که در آن امور جهان به 25
باب و  5دسته تقسيم شده و هر دسته به يکي از عوامل بخت ،عمل ،خوی ،جوهر و ارث منسوب
شده است و تحريرهايي از اين اندرز در جاويدانخرد ابنمسکويه و البصائر و الذخائر توحيدی به
عربي و در نصيحهالملوک غزالي و تاريخ گزيدة مستوفي به فارسي وجود دارد .همچنين در کتاب
ششم دينکرد ،اندرزهايي به آذرباد مهرسپندان منسوب است که به عربي ترجمه شده است.
 .2يادگار بزرگمهر .اندرزنامة بزرگمهر ،وزير انوشيروان ،که هدف از تدوين آن را بهبود فرهنگ
کساني که شايستگي پذيرش آن را دارند ،بيان نموده و يادآوری ميکند که خود او نيز در پرداختن
به پارسايي و پرهيز از گناه کوشا بوده است .اندرزها به شکل سؤال و جواب بوده و نوع سوالها
پيرامون چگونگي فضيلت  -هنر يا رذيلت  -آهو يعني عيب طرح شده است.
اين اندرزنامه در دوران اسالمي نيز از شهرت برخوردار بوده است و ترجمة بخشهای عمدهای
از آن در جاويدانخرد با عنوان «ما اخترته من آداب بزرجمهر» به عربي آمده است .فردوسي نيز
اين بخشها را با عنوان «گفتار اندر پندنامه بزرجمهر شاه نوشين روان را» به نظم در آورده است.
 . 3اندرزهای مَردَک :کتابي شبيه به کليله و دمنه که از پهلوی به عربي ترجمه شده است و
شامل پندهای اخالقي و ادبي بوده و نزد ادبا از محبوبيّت برخوردار بوده است .نقل قولهايي از

اين کتاب در آثار عربي همچون :اشعار ابوالمظفّر البلخي به نقل از ثعالبي در يتيمة الدهر و سراج
الملوک طرطوشي انعکاس يافته است.
 .4پارهای از اندرزهای منقول در کتب عربي و فارسي ،اندرزهايي است که به قول نويسندگان
اسالمي بر روی نگين انگشتری پادشاهان ساساني حک شده بود؛ مثل :نوشتههای روی انگشتر بهرام
گور و انوشيروان و پارهای از اندرزها روی استودانها (استخواندانها) ،دخمهها ،سنگها و صخرهها.
 .3-1اندرزنامههای دوران اسالم

در دوران اسالمي ،اندرزنامهها با عنوانهای «تحفه» مثل :تحفهالملوک ،تحفهالوزراء ،نصيحه الملوک
و يا عنوان «ادب» و «آداب» مثل :آداب المتعلّمين ،ادبالوجير و ادبالکبير ،و «پندنامه» مثل:
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پندنامة بزرگمهر ،پندنامة انوشيروان ،قابوسنامه ،سياستنامه ،آفريننامه ،يا عنوان «نامه» مثل:
نامههای غزالي ،نامههای خواجه عبداهلل انصاری ،نامههای باباافضل کاشاني و يا با عنوان «وصيّت»
مثل :وصايای ائمّه و بزرگان دين و وصايای خواجه نظامالملک و يا با عنوان «اخالق» مثل:
اخالقاالشراف ،اخالق ناصری ،اخالق محسني ،اخالق محتشمي ،اخالق جاللي عرضه ميشدند.
کتاب اخالق ناصری ،نوشتة خواجه نصير الدينطوسي ( 597 - 672ه.ق) که مؤلّف در جای
جای آن به آيات قرآن ،احاديث نبوی ،امثال ،اشعار و سخنان برگزيدة بزرگان استشهاد نموده
است .اين کتاب که «مشتمل بر اقسام حکمت عملي است» (طوسي )4 :1356 ،مشتمل بر  3مقاله
در تهذيب اخالق ،تدبير منزل و سياست مُدُن که نويسنده در تدوين آن به حدود  50آيه و حديث
به صورت مستقيم اشاره نموده است.
مباحث اخالقي کتاب اخالق ناصری هنوز هم طراوت و تازگي خود را از پس قرنها حفظ
نموده و به ديگر زبانهای اسالمي و اروپايي ترجمه شده است .از جمله رسالة نفس ابنعبری که

آن را اقتباس و ترجمهای از اخالق ناصری دانستهاند و االخالق النصيريّه که ترجمة اخالق ناصری
به عربي است و اخالق عاليي که برخي آن را ترجمة ترکي اخالق ناصری دانستهاند و ترجمة
ج.م.ويکنز ( )G.M.wickensبه انگليسي (دانشنامة زبان فارسي ،ذيل مدخل اخالق ناصری ،ج.)232 -231 :1
بسياری از آثار ادبي و اخالقي و حتّي فلسفي نيز دربرگيرندة اندرز بود؛ آثاری مثل بوستان و
گلستان سعدی ،بهارستان و هفت اورنگ جامي از اين گونهاند.
در ادبيّات فارسي ،قالب شعری قطعه ،برای بيان پند و اندرز به کار گرفته ميشد و بعدها
قالبهای غزل و قصيده هم در خدمت اندرز قرار گرفتند .بسامد کاربرد اندرز در آثار بزرگان ادب
فارسي قابل توجّه است به گونهای که سعدی در غزلياتش نزديک به  40بار از واژة «پند» و 30
بار «نصيحت» و 20بار «نصيحت کردن» استفاده نموده و حافظ  17بار از واژة «پند»« ،نصيحت»
 14بار« ،نصيحت کردن»  6بار« ،نصيحتگو» 4بار استفاده کرده است (همان).
اين اندرزها بنا به هدف و نوع مخاطب ،به  2دسته تقسيم ميشوند:
 .1-3-1اندرز مستقيم عام
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مخاطبين اين نوع اندرز ،عموم مردم هستند و مانند موعظه ،شخص خاصّي مورد خطاب نيست
شبيه خطابهای «يا ايها الناس» و «يا ايها االنسان» در قرآن کريم و مثنوی مولوی در بسياری از
حکايتها از اين شيوه بهره برده است.
 .2-3-1اندرز غيرمستقيم
معموالً شيوة دعوت و ارشاد انبياء به صورت غيرمستقيم بوده و حديث «کونوا دعاه الناس بغير

السنتکم؛ مردم را به غير از زبانتان دعوت به دين کنيد» (مجلسي ،1403 ،ج ،)309 :67گواه اين
مدعاست .شيوة حافظ در برخي از غزلياتش از اين نوع است.

 .2کارکرد مذهبي
 .2-1در خدمت دين اسالم
مقام معظّم رهبری زبان فارسي را زبان اسالم راستين و زبان اسالم انقالبي و زبان اسالمي که
ميتواند ملّتها را بيدار کند ،ميدانند (مقيسه .)88 :1395 ،زبان و ادبيّات فارسي بيشترين خدمت
را به دين اسالم نموده است و شهيد مطهری در اين زمينه چنين ميفرمايد:
يکي از مظاهر خدمات ذوقي و احساسي ايرانيان به اسالم ،خدماتي است که از راه زبان فارسي به
اسالم کردهاند .ادبا ،عرفا و سخنوران ايراني حقايق اسالمي را با جامة زيبای فارسي به نحو احسن
آرايش دادهاند .حقايق اسالمي را با تمثيالتي لطيف مجسّم کرده و معاني لطيف قرآني را در قلب
حکاياتي شيرين بيرون آوردهاند .مثنوی موالنا بهترين شاهد اين مدّعا است .خدمات زبان فارسي
دری به اسالم ،خود موضوع بحث و تحقيق جداگانهای است .اگر کسي در اين موضوع مطالعه
کند ،ميبيند اين زبان در طول عمر تقريباً هزار و دويست سالة خود در دورة اسالم بيش از هر
چيز ديگر در خدمت اسالم بوده است (مطهری.)575 :1387 ،

اين کارکرد آن قدر موثر است که ايشان معتقدند« :چه خوب بود که چند زبان ديگر همچون
زبان فارسي در ميان مسلمين وجود داشت که هريک ميتوانستند با استعداد مخصوص خود به
اسالم خدمت جداگانهای بنمايند» (همان.)102 :
 .2-2در خدمت مذهب تشيّع
ميتوان ادعا نمود مذهب تشيّع ،ترويج و تعميق خويش را مديون ادبيّات است .تأثيری که ادبيّات
و به خصوص شعر فارسي در گسترش و معرّفي مذهب تشيّع داشته و دارد ،غير قابل انکار است.
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مذهب تشيّع نياز به تبيين دارد و ادبيّات فارسي اعمّ از نظم و نثر ،به خوبي ميتواند وظيفهای را
که زماني «دعبل» و « فرزدق» و «کميت» و امروزه بسياری از شعرای آييني و نويسندگان مذهبي
در زمينة تبيين مذهب انجام ميدادند ،ايفا نمايد.
کارکرد تبييني ادبيّات در مذهب تشيّع به قدری اهميّت دارد که در طول زندگي ائمه،
تجليلي که از شعرايي چون :فرزدق ،کميت و ديگران ميشد ،به مراتب بيشتر از «محمّدبن مسلم»
و « ُزراره» و ديگراني بود که از اصحاب عاليمقام به شمار ميرفتند .زيرا « ...اينها در يک جا حرفي
زدند و نکتهای را روشن کردند که مثل خورشيدی بر ذهنها و دلها تابيده و حقيقتي را برای مردم
روشن کرده است» (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3083
اهتمام ،تبجيل و تجليل مقام معظّم رهبری(مدّظلّهالعالي) از شعرا و نويسندگان و برپايي
محفل شعر ،بيانگر جريان داشتن نقش تبييني ادبيّات فارسي و کارکرد مذهبي آن است.

 .3کارکرد سياسي
شعارهای انقالبي مردم مسلمان ايران از خرداد  1342تا بهمن  ،1357مصداق بارزی از حضور
ادبيّات فارسي در صحنههای حسّاس سياسي است و در سراسر عمر پربار انقالب و به هنگام
حوادث و فتنههای گوناگون ،اديبان متعهّد در قالب شعر و نثر ،همواره وظيفة انقالبي خويش را
ادا نمودهاند.
صدور انقالب اسالمي ،از آرمانهای امام راحل(ره) بود و ابزار صدور انقالب ،زبان فارسي است و
به فرمودة رهبر معظّم انقالب« :امروز برای رساندن پيام انقالب ،کاربرد زبان فارسي در دنيا از کاربرد
زبان عربي  -که زبان دين ما است  -بيشتر است» ()http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19709

 .4کارکرد زيباييشناختي
انسان برای يافتن زيبايي ،ادبيّات را برميگزيند زيرا توجّه ادبيّات به جنبههايي است که با روح و
زيباييشناختي مرتبط است؛ بنابراين مهمترين کارکرد ادبيّات ،زيباييشناختي است« .گوينده
برای تأثير بيشتر کالم خود ،به آراستن کالم خود ميپردازد و از اين نقش ،مدد جسته و از زبان،
به عنوان يک اصل زيباييآفرين استفاده ميکند» (باقری.)105 :1373 ،
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مقام معظّم رهبری يکي از مشکالت اساسي در کارهای علمي اسالمي را عدم برخورداری از
آرايههای ادبي و هنری ميدانند ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19955آثار
مذهبي و ديني تنها در صورت توجّه با جنبههای زيباشناسانه با رغبت خوانندگان مواجه خواهند شد
و محتوای خوب به تنهايي نميتواند مخاطب را جذب نمايد زيرا انسان فطرتاً به دنبال زيبايي است.

 .5کارکرد وحدت بخش
يکي از کارکردهايي که به ذات ادبيّات نزديک است ،کارکرد وحدتبخشي است زيرا «وحدت
نسلهای مختلف ،با ادبيّات حاصل ميشود؛ يعني با شعر ،با کالم ،با سخن»

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2597
ادبيّات فارسي به عنوان رابط ميراث فرهنگي کشور از نسلي به نسل ديگر و عامل اتّصال ملت
ايران به گذشته فرهنگي و تمدّني خويش است .وحدتبخشي ادبيّات تا جايي است که قوام
بسياری از تشکّلهای سياسي نيز به ادبيّات آنها بستگي دارد .مقام معظّم رهبری در اين مورد به
عنوان شاهد مثال ،ادبيّات قوی را يکي از عوامل توفيق و دوام و گسترش حزب توده ميداند
(مقيسه.)54 :1395 ،
با توجّه به گستره زبان و ادبيّات فارسي در مناطقي از جهان ،اين زبان و ادبيّات ميتواند عامل
وحدتآفرين کشورهای فارسي زبان باشد و در ترويج و تعميق معنويّت به اين نقاط نقشآفريني نمايد.

 .6کارکرد نثر فارسي در ترويج و تعميق معنويّت
«آنچه در زبان اهل ادب نثر خوانده ميشود ،سخني است که در قيد وزن و آهنگ قراردادی
معمول در شعر ،محدود نيست  ...کهنهترين نمونههای موجود نثر فارسي که ورای فوايد علمي و
زبانشناختي محض ،از ابداع ادبي هم تا حدی نشان دارد ،به عصر سامانيان مربوط است» (زرين

کوب 21 :1385 ،و .)27
در طول حيات پربار زبان و ادبيّات فارسي ،قالب نثر با شيوة پند و اندرز و بياني نزديک به
شعر و نظم و آميخته با زيبایهای ادبي در خدمت ترويج معارف اسالمي و تعميق معنويّت بوده
و هست.
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 .1-6گونههای نثر فارسي
 .1-1-6قصّه
رسم قصّهگويي در تاريخ ادبي ايران ،مشابه يا به تقليد از آنچه که همزمان با بعثت پيامبر در
مکّه رواج داشت ،به شيوة شفاهي و قرآئت در بازارها و معابر رواج داشت .قصّههای ايرج و سهراب،
رستم و سهراب و سياوش به همين صورت نقل و تکرار ميشد .غالب قصهها مربوط به وقايع
پهلواني و جنگها و ذکر شجاعت عياران و جوانمردان محلي بود .قصّههای «سمک عيار» از اين
گونه است.
پس از ظهور اسالم ،کنجکاوی عالقهمندان به تفاسير قرآني و احوال و قصص پيامبران ،نوعي
از تفاسير را خلق نمود که فارغ از توجّه به مسائل لغوی و زباني و نکات فقهي و کالمي ،برای
جلب توجّه عامّه نگاشته ميشدند و بيشتر به ذکر قصص قرآني و مواعظ و عبرتها ميپرداختند؛

تفسير سورآبادی نوشته ابوبکر عتيق بن محمد سورآبادی (متوفي 465ه.ق) و تفسير اسفرايني
معروف به تفسير طاهری نوشتة ابوالمظفّر طاهر اسفرايني (متوفي 471ه.ق) از اين نوعاند؛
همچنين کتابهايي با عنوان قصصاالنبياء به وجود آمدند که شامل شرح و تبيين آيات مربوط
به احوال انبياء و امّتهای گذشته بود ،قصصاالنبياء تأليف ابراهيم بن منصور بن خلف نيشابوری
در قرن پنجم از اين جمله است.
در قرون بعدی ،استفاده از حکايات گوناگون در گلستان سعدی و بيان حکايتهايي از زبان
حيوانات در آثاری مثل :مرزباننامه و کليلهودمنه ،تالش نويسندگان را برای ارشاد و ترغيب
مخاطب نشان ميدهد.
گلستان سعدی ،اثر گرانسنگي که در قرن هفتم تدوين شده و يکي از شاهکارهای ادبي دنيا
محسوب ميشود و معرّف حضور همه ايرانيان فرهنگدوست است .در گلستان ،پندهای ادب پهلوی
با حکمت عملي دوران اسالمي متبلور ميشوند .در اين اثر به  30آيه و  15حديث اشاره شده و در 8
باب تدوين شده که بر مبنای انديشههای ديني و قرآني ،هر باب مشتمل بر پيامهای اخالقي فراواني
است .باب اول 41 :پيام ،باب دوم ،47 :باب سوم ،29 :باب چهارم ،14 :باب پنجم ،20 :باب ششم،9 :
باب هفتم ،20 :باب هشتم که در آداب صحبت و همنشيني است 109 :پيام اخالقي را داراست.
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تأثير قصّة سازنده به اندازهای است که مقام معظّم رهبری در تمجيد از «مهدی آذريزدی»
خالق کتابهای قصّههای خوب برای بچّههای خوب ،خود را مديون ايشان ميدانند (مقيسه:1395 ،

 )142و به تهيّه اين کتاب برای فرزندان و اطرافيان خود در دوران طاغوت اشاره نموده و در اين
باره ميفرمايند« :ايشان [آذر يزدی] ،يک خأل را در يک برههای از زمان برای زنجيرة طوالني
فرهنگي اين کشور ،پر کردند» (همان ،)143 :بنابراين وظيفة قصّه ،پر کردن خأل فرهنگي است.
 .2-1-6داستان
مقام معظّم رهبری بر اهميّت مقولة داستان تأکيد داشته و معتقدند ،قصّهنويسي از قديم در ايران
رواج داشته است و سابقة داستانگويي ،داستانپردازی و داستاننويسي ايرانيان به خصوص در
دوران پس از اسالم ،کم نيست (دغدغههای فرهنگي .)49: 1391 ،پيشينة رسمي داستاننويسي در
ايران به پس از مشروطيّت ميرسد و اوّلين داستان با عنوان «يکي بود يکي نبود» توسط جمالزاده
در سال 1300شمسي نوشته شد و پس از آن افرادی همچون :بزرگ علوی ،جالل آل احمد و ...
اين راه را ادامه دادند .معموالً بين داستان و قصّه تفاوتي قائل نميشوند ولي فرق اين دو در «چه»
و «چرايي» است .در قبال رويدادهای قصّه ،معموالً اين سؤال ايجاد ميشود که «چرا؟» ولي در
داستان ،حوادث متوالي نقل شده و خواننده به دنبال «چه ميشود؟» است.
اگر بخواهيم به عنوان نمونه به کارکرد موفق داستان در تعميق معنويّت اشاره نماييم ،بهترين
نمونه ،کتاب «داستان راستان» اثر شهيد مطهری است که با گذشت سالها از نشر آن ،همچنان
طراوت و تازگي خويش را برای مخاطب حفظ نموده است.
 .3-1-6رمان
به داستان بلند يا نوول (« ،)Novelرمان» ( )Romanميگويند .اين نوع ادبي در اروپا مرسوم بوده
و در سالهای  1313تا 1318ه.ق با نزديک شدن زبان نثر فارسي به زبان عاميانه ابتدا به شکل
نمايشنامهنويسي و به تقليد از اروپاييان ،در ايران مرسوم شده است.
پيش از انقالب اسالمي ايران ،رماننويسي رايج بود و کساني مثل صادق هدايت ،صادق
چوبک و ديگران متأثّر از نويسندگان غربي رمانهايي با مضامين نيهليستي و پوچگرايي نوشتهاند
که بوف کور يک نمونه از اين رمانهاست.
در همان زمان ،کساني مثل جاللآلاحمد ،رمانهايي خلق نمودند که سرآمد بود:
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انصافاً ،رمان آلاحمد ،سرآمد رمانهای فارسي ماست .تا آنجايي که بنده ميشناسم ،رمان
آلاحمد ،رمان سرآمدی است؛ يعني برتر از همة آنهاست و از اينهای ديگر بهتر است .و الّا ديگران
که نوشتند ،چيزی ننوشتند .من ميگويم در اين زمينه ،شما اگر اين نهال جديد را ،اين جهت نو
را ،پيگيری کنيد ،همان چيزی خواهد شد که ما امروز احتياج داريم؛ يعني رمان ايران و
داستاننويسي ايران را به آن رشد و تعالي خواهد رساند .لذا ،معتقدم که اين کار و ترويج آن ،بايد

دنبال شود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29858
پس از انقالب اسالمي ،متأثّر از فضای جنگ تحميلي ،رمان ،مسير تعالي خود را طي نمود زيرا:
يکي از عواملي که هنر و ادبيّات را در هر کشوری به شکوفايي ميرساند ،حوادث سخت ،از جمله
جنگ است .زيباترين رمانها ،بهترين فيلمها و شايد بلندترين شعرها ،در جنگها و به مناسبت
جنگها نوشتهشده ،به تصوير کشيده شده ،سروده شده و به وجود آمده است .در جنگ ما هم

همينطور بود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2888
پس از جنگ ،رمانهای نوشته شده توسط سيّد مهدی شجاعي ،رضا اميرخاني ،صادق کرميار
و  ...که با پيرنگي مذهبي و ديني نوشته شدهاند ،عموماً در خدمت ترويج و تعميق معنويّت به
ويژه در ميان نسل جوان کشور بودهاند.

 .7کارکرد شعر در ترويج و تعميق معنويّت
از ديدگاه شفيعيکدکني« ،شعر ،گرهخوردگي عاطفه و تخيّل است که در زباني آهنگين شکل
گرفته است» (شفيعي کدکني .)86 :1380 ،همچنين «شعر ،حوزة رستاخيز کلمههاست با رعايت اصل
ايجاد زيبايي» (همو.)13 :1395 ،
شعر و شاعری ،در اسالم و ميان مسلمين به صورت جدّی و رسمي مطرح بوده و همواره
يکي از بهترين وسايل برای بيان و ابالغ حقايق بوده است .کمک شاعراني همچون :حسّان بن
ثابت و عبداهلل بن رواحه و  ...به اشاعة اسالم ،غيرقابلانکار است و بسياری از تابعين و محدّثين
اسالمي ،اشعاری عالي در تعليم و تربيت و اخالق سرودهاند .پيامبر شاعری را تشويق نکرد ولي
به شعر شاعران گوش داد (زرّينکوب.)200 :1392 ،
عالمه محمّدتقي جعفری در بيان رسالت شعر و شاعری ،معتقد است« :شعر و استشهاد به
آن برای توصيف «آن چنان که هست» و «آن چنان که بايد» در دو قلمرو انسان و جهان ،در
اسالم به طور جدّی و به عنوان يک وسيلة شايسته برای اهداف عاليه «حيات معقول» مطرح
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است» (زيادی .)142 :1380 ،ايشان به نمونههايي از استشهاد امام علي ،امام حسين ،امام حسن،
امام علي بن الحسين و امام رضا به شعر اشاره ميکند (همان.)151-142 :
 .1-7ويژگيهای شعر فارسي
 .1-1-7نگهبان زبان فارسي
شعر فارسي ،نگهبان و رواجدهندة زبان فارسي بوده و هست و اهل ادب و ذوق و فارسيزبانان با
شعر فارسي به فراگيری زبان فارسي پرداختهاند .قبل از چاپ کتب و باسواد شدن مردم ،تعداد
کتابها به نثر محدود بود و به دست همگان نميرسيد اما شعر دهان به دهان نقل ميشد و با
توجّه به لطافت شعر ،نقل دهان به دهان آن در استحکام زبان موثّر بود.
داستانهای حماسي ،عشقي ،اخالقي و عرفان و تصوّف که در شعر به صورت غزلهای عارفانه
و داستانهای عرفاني مورد توجّه و پسند فارسيزبانان بوده و معموالً حفظ ميشد و يا شاهنامه
فردوسي که در مجالس خانوادگي و مراکز اجتماع مردم خوانده ميشد ،آنان اين شاهکار را بر
لوح جان مينگاشتند و داستانها و اشعار عارفانهای که در خانقاهها خوانده ميشد و بر دل و جان
محفوظ ميماند .همة اينها شيوههايي برای حفظ زبان فارسي بود.
تشويق امرا و حاکمان از شعرا و فراخواندن آنان به دربار باعث گسترش زبان فارسي ميشد
و به عنوان نمونه ،شعر رودکي در دربار اميرنصر ساماني و شعر شاعران دربار محمود غزنوی و
شاعران دربار سلجوقيان و شاعران دربار پادشاهان هند و سالجقه آسيای صغير و نقاط ديگر که
همه ،زبان فارسي را در آن مناطق رواج مي دادند.
مهمترين عامل در رواج شعر ،مضامين و محتوای اشعار بود که مورد توجّه ذوقها و انديشههای
گوناگون واقع ميشد و به دنبال آن ،زبان فارسي نيز رونق و دوام مييافت .ذوق ناشي از خواندن
اشعار اخالقي بوستان و نظامي باعث به خاطر سپردن آنها ميشد .غزلهای عاشقانه و دوبيتيها
و فهلويّات نيز در بزمهای گوناگون خوانده و حفظ ميشد .اشعار مذهبي به صورت داستان ،قصيده
و غزل و به خاطر سپردن آنها ،در گسترش و رونق زبان فارسي موثّر بود.
 .2-1-7موثّرتر از خطابه و کتاب
زبان گويای شعر ،ابزاری قدرتمند است که ميتواند مفاهيم و معاني بسيار بلند و مشروح را در
قالب ابياتي کوتاه بيان کند .در مرزبان نامه (7ه.ق) ،جملهای از احمدغزالي پيرامون بيتي از
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فردوسي که محتوايي پندآموز دارد ،نقل شده که بر قدرت تأثيرگذاری شعر تاکيد ميکند« :ای
مسلمانان! هرچه من در چهل سال از سر اين چوب پاره شما را ميگويم ،فردوسي در يک بيت گفته
است؛ اگر برآن خواهيد رفت ،از همه مستغني شويد» (وراويني )206 :1388 ،و آن بيت اين است:
ز روز گذر کردن انديشه کن

پرستيدن دادگر پيشه کن
(فردوسي :1394 ،ج)8/423 : 1

بنابراين تأثير شعر ميتواند از تأثير کتابها و خطابههای مطوّل بيشتر باشد « .گاهي يک
شاعر ،يک بيت شعر ميگويد که از چند ساعت حرف زدن يک سخنور توانا گوياتر است»
(« .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2252برای حفظ يک بنای اعتقادی يا
عاطفي ،آنقدر که يک شعر اهميّت دارد ،چندين کتاب اهميت ندارد» (همان).
 .3-1-7موثّر در نفوس
علّت غايي ادبيّات را تأثير و نفوذ در دلها ذکر کردهاند (شميسا .)44 :1393 ،شعر وقتي به غايت
خود ميرسد که در نفوس تأثير کند و تأثير يعني عاطفه و خيالي را که در آن هست ،به ديگران
سرايت دهد  ...شعری از قبول خاطر بهرهمند ميشود که در نفوس تأثير بيشتری کند (زرّين کوب،

 .)32 :1391بنابراين تأثير اشعار تعليمي ،ديني ،اخالقي و اجتماعي غيرقابلانکار است.
شعر خوب شعری است که برانگيختگي و جوشش و عکسالعمل مخاطب را به همراه داشته
باشد و به عبارت ديگر ،در نفوس تأثير گذارد؛ از نوع شعری که رودکي (4ه.ق) ،برای رهايي
سپاهياني که از اتراق طوالني امير ساماني به ستوه آمده بودند ،با مطلع «بوی جوی موليان آيد
همي» سرود و با تصويرگری منحصر به فرد ،امير را پابرهنه راهي بخارا کرد.
مقام معظّم رهبری تأثيرگذاری شعر را اينگونه بيان ميفرمايند:
مگر شعر چه خصوصيّتي دارد؟ چون تأثير شعر در ذهن مخاطب بيشتر است .گاهي يک شاعر،
يک بيت شعر ميگويد که از چند ساعت حرف زدن يک سخنور توانا گوياتر است .يک بيت يا
يک مصرع شعر ،در ذهنها ميماند و مردم آن را ميفهمند و تکرار ميکنند و نتيجتاً ماندگار مي

شود (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2252
 .4-1-7متأثّر از آموزههای ديني
بديهي است که فاقد شيء نميتواند معطي شي باشد؛ بنابراين شعری ميتواند مروّج معنويّت و
تعميقبخش و ظلمستيز باشد که بر بنيادی استوار بنا شود .قرآن ،نهج البالغه و صحيفة سجّاديّه
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با مضامين و مفاهيمي الهي ،منابعي مستحکم برای آفرينش شعر به شمار ميروند .رهبر معظّم
انقالب ،به مفاهيم بلند و درسآموز ادعيه و مناجات اشاره ميفرمايند که قابليت انعکاس در اشعار
مذهبي را دارند (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36223
 .5-1-7پاسدار هويّت فرهنگي
در برشمردن شاخصههای هويّت م ّلي ايرانيان ،عدّهای عناصر هويّت ملّي را به  4دسته .1 :ارزشهای
ملّي ( اعم از :سرزمين ،زبان ،نهادهای ملّي ،سنّتها و ادبيّات ملّي)؛  .2ارزشهای ديني؛  .3ارزشهای
اجتماعي؛  .4ارزشهای انساني (ميرمحمّدی )323 :1383 ،و برخي به  6دسته .1 :اجتماعي؛  ،2تاريخي؛
 ،3جغرافيايي؛  ،4سياسي؛  ،5ديني؛  ،6فرهنگي و ادبي (گودرزی )113 :1383 ،تقسيم ميکنند.
وجه مشترک اين تقسيمبندیها ،وجود و يا پيوند دين و زبان به عنوان شاخصههای سازندة
هويّت ملّي است .رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي بر اين باورند که ،از ديدگاه مقام معظّم
رهبری ،هويّت ملّي ايرانيان بر  2پاية دين اسالم و زبان فارسي بنا شده است (مقيسه.)30 :1395 ،
بر اساس ديدگاه ايشان ،شعر که ريشه در هويّت ملّي يعني زبان فارسي دارد ،ميتواند پاسدار
هويّت فرهنگي باشد.
همين هويّت فرهنگى است که آدمى مثل امام را در جامعه پرورش ميدهد؛ اين را بايد نگه
داشت .اين را شما ميتوانيد نگه داريد .شعر بايد پاسدار اين هويّت باشد و اين هويّت هم درواقع
همان عقالنيّت معنوى است که ما روى آن  -روى مسئلة عقالنيّت معنوى و خرد جمعى جامعه
 تکيه ميکنيم؛ اين هويت فرهنگى در واقع همان عقالنيّت است؛ اين را بايستى شما در شعرخودتان مراقبت بکنيد ،حفظ کنيد :اخالق واالى اسالمى را ،حکمت معنوى ،الهى و اسالمى را،
توحيد را ،خداباورى را ،انصاف را ،صداقت را و همهى آن چيزهايى که در شعر فاخر فارسى وجود

دارد (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26956
 .6-1-7ابزار تبليغات
شعر هدفمند و ظلمستيز ،ابزاری تبليغي ،سازنده و کارآمد است که در طول تاريخ اثرگذار بوده،
شعر ستيزندة ناصرخسرو قبادياني و اشعاری که در مبارزة با نظام شاهنشاهي سروده ميشد ،از
اين جنساند .نقش شعارهايي که ريشه در فرهنگ اسالمي داشتند و در پيروزی انقالب اسالمي
بر زبان مبارزان جاری ميشد ،هنوز خاطرهانگيز و جاودانه است .بنابراين:
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مبارزه با ظالمان ،منحصر به مبار زة با شمشي ر نيست و امروز تبلي غات در دنيا حرف اول
را مي زند که مي توان با ابزار بيان و شعر با ظالمان مبارزه کرد و در سال های اخير ني ز
نمونه های بسيار خوب و امي دوارکننده ای در اين خصوص توليد شده است

()http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36223
 .1-6-1-7تمثيل ،نمونهای از ابزار تبليغ در ادبيّات تعليمي
تمثيل ،از موثرترين شکلهای ادبي برای تبليغ آموزههای ديني و اخالقي بوده است (فتوحي:1393 ،

 .)250کتابهای آسماني آکنده از حکايات و امثال اخالقي و فلسفي است .قديميترين نمونههای
تمثيلي را در تورات ميتوان يافت .در کتاب مقدّس (اوّل پادشاهان )33 :4 ،آمده که حضرت سليمان
ֹלשת אֲ לָ ִפים ָמ ָשל ַוי ְִהי ִשירֹו
«سه هزار مَثَل گفت و سرودهايش هزار و پنج بود» ַוי ְַדבֵּ ר ְש ֶׁ
חֲ ִמ ָשה וָאָ לֶׁ ף.
مَثَل کوتاه در تورات بيش از تمثيل به کار رفته است .هدف از مَثَل ،به قول مسترهاکس
«ايضاح معاني روحانيّه از برای مؤمنين و مخفي داشتن آنها از غيرمؤمنين است .عبرانيان قديم
امثال را محض تعلّم و تخويف و اخبار و ممانعت قرار دادند» (هاکس .)103-102 :1383 ،تمثيل در
قرآن کريم نيز کاربرد دارد از جمله در سورة مبارکه جمعه آيه « :6مثل الذين حملوا التوريه ثم

لميحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا؛ مَثَل آنان که تورات را حمل نموده و خالف آن عمل ميکنند،
مَثَل خراني است که بار کتابها را برپشت حمل مي کنند» .فتوحي تمثيل را از لحاظ محتوای
نهفته در آن ،به  5دسته تقسيم ميکند (فتوحي:)266-262 :1393 ،
 .1تمثيل اخالقي ،حکايات اخالقي بوستان و گلستان سعدی ،کليلهودمنه ،مرزباننامه از اين
نوعاند.
 .2تمثيل سياسي  -تاريخي ،برخي حکايتهای انتقادی  -اجتماعي در مثنویهای عطار،
حکايات حيوانات سياسي کليهودمنه ،قصّه موش و گربه عبيد زاکاني ،از اين دستهاند.
 .3تمثيل انديشه ،بسياری از تمثيلهای فلسفي و مذهبي از اين نوعاند .مثنویهای سنايي
غزنوی ،عطّار نيشابوری و مولوی از اين نوعاند.
ي بن يقظان اثر
 .4تمثيل رمزی ،برخي از داستانهای مشهور ادبيّات صوفيانه مثل :داستان حَ ّ
ابنسينا ،منطقالطّير عطّار ،داستانهای سهروردی ،پادشاه و کنيزک در مثنوی و  ...از اين دستهاند.
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 .5تمثيل رؤيا ،ارداويراف نامه 1،مثنوی سير العباد الي المعاد سنايي از اين نوعاند.
 .7-1-7ابزار تبيين سبک زندگي اسالمي
در شبيخون فرهنگي دشمن ،بنيان خانواده از اهداف مورد توجّه دشمنان بوده و هست .راهکار
مقابله با اين توطئه ،ارائه و تبيين سبک زندگي اسالمي است و استفاده از قالب شعر ،يکي از
راهکارهاست .مقام معظّم رهبری ،هدف از هجمه به سبک زندگي اسالمي را ،ايجاد عزم ،اراده و
حرکتي مطابق با ميل دستگاههای غربي دانسته و يکي از راهکارهای مقابله را اينگونه تبيين
ميفرمايند« :در مقابل اين هجمه ،دفاع کردن و دور خود حصار کشيدن کافي نيست ،بلکه مي
توان با تبيين سبک زندگي اسالمي و بيان مفاهيم و مباني اخالقي ،سياسي و فرهنگي در قالب
شعر به وظيفهی خود عمل کرد» (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36223
 .8-1-7در خدمت دين و انقالب
«شعر انقالب بايد در خدمت مفاهيم انقالب باشد» (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8001
در دوران دفاع مقدّس ،اشعار زيبا و حماسي عامل مؤثّری در تهييج رزمندگان برای حضور پرشور
در جبههها بود و هنگام بروز فتنهها ،ادبيّات به خصوص شعر فارسي در بصيرتآفريني تودههای
مردم نقشي مؤثّر و سازنده داشته است.
شعر ،وقتي ميتواند در خدمت آرمانهای انقالب باشد که شاعر از بصيرت برخوردار باشد .چون
در حوادث فتنهگون ،شناخت عرصه دشوار است؛ شناخت اطراف قصّه دشوار است؛ شناخت مهاجم
و مدافع دشوار است؛ شناخت ظالم و مظلوم دشوار است؛ شناخت دشمن و دوست دشوار است.
اگر بنا باشد يک شاعر هم مثل ديگران گول بخورد ،فريب بخورد و بيبصيرتي به سراغش بيايد،

اين خيلي دون شأن يک انسان هنری و يک انسان فرهنگي است (همان).
بهترين خدمت شعر در عرصههای بحراني انقالب ،تبيين است ،مقام معظّم رهبری معتقدند:
در عالم فرهنگ بايستي گرهگشايي کرد؛ بايستي حقيقت را باز کرد؛ بايستي گرههای ذهني را باز
کرد و اين ،تبيين الزم دارد .يعني همان کار انبياء؛ فصاحت و بالغتي هم که گفتهاند در بيان
الزم است ،بالغتش به اين معناست .اگر چه که بالغت را در کتب فنّي به معنای مطابقهی با

 .1عنوان کتابي است به پهلوی ،درباره سفر موبدی به نام «ويراف» به بهشت ،دوزخ ،برزخ( .ر.ک .به دانشنامه زبان
وادب فارسي ،ذيل ارداويراف نامه).
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مقتضای حال معنا ميکنند ،اما آن يک معنای خاصّي از بالغت است؛ معنای اوّلي و صريح بالغت

اين نيست؛ بالغت يعني رساندن ،بالغ يعني رساندن (همان).
 .9-1-7جبرانکنندة خأل معرفتي
ادبيّات اعم از نظم و نثر ،ميتواند در دنيايي که ارزشهای معرفتي و اخالقي مورد شبيخون
فرهنگي دشمن قرار گرفتهاند و دچار خأل و آسيب شدهاند ،به کار آيد و با بهرهگيری از معارف
ناب ائمّه گرهگشايي کند.
شما ببينيد امروز نسل جوان شما  -چه دخترهاتان ،چه پسرهاتان  -و جامعهی شما از خأل کدام
معرفت رنج ميبرند و آسيب ميبينند؛ از کمبود کدام عنصر سازندهی اخالقي رنج ميبرند؟ آن
عنصر اخالقي را در وجود فاطمهی زهرا و در فضايل آن بزرگوار و اين وجودهای مقدّس پيدا
کنيد و به زبان شعر  -که زبان هنر هست  -آن را القا و بيان کنيد .ببينيد ما در زندگي سياسي
و اجتماعيمان به کدام درس اهل بيت احتياج داريم؟ آن را از زندگي اين بزرگواران و اين
بزرگوار بخصوص استخراج کنيد و با زبان شعر بيان کنيد؛ اينها الزم و مهم است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3246
 .10-1-7سازندة محتوای نوحههای تأثيرگذار
انقالب اسالمي ،متأثر از قيام عاشوراست و آنچه که تاکنون نظام و انقالب را بيمه نموده ،مجالس
عزاداری بوده و همچنين آنچه به اين مراسم شور ميبخشد ،حضور جوانان عاشورايي است که
بايد آن را فرصتي مغتنم برای ترويج و تثبيت و اشاعة اسالم و فرهنگ ناب تشيّع دانست.
در برپايي مراسم سوگواری اهلبيت ،قرائت اشعار خوب با طنين و لحني مناسب و مهيّج
ميتواند عاملي مؤثّر در ترويج و تعميق معنويّت به ويژه در ميان نسل جوان باشد .برگزاری مراسم
عزاداری اهلبيت در محضر رهبر معظّم انقالب ،بيانگر اهميّت اين مجالس است .معظّمله دربارة
تأثير نوحة با مضمون ميفرمايند:
شما ببينيد ميليونها افراد و امروز غالباً جوان ،ميايستند به يک گويندهای که دارد نوحه ميخواند،
گوش ميکنند و آن شعر و آن آهنگ در آنها حالت هيجان به وجود ميآورد؛ سينه ميزنند ،گريه
ميکنند ،اعتقاداتشان ،احساساتشان ،عواطفشان نسبت به مفاهيم ديني بيشتر ميشود ،اين خيلي
فرصت مهمّي است؛ ما از اين فرصت بايد استفاده کنيم .ما که ميگويم يعني کشور بايد استفاده
کند؛ اسالم بايد استفاده کند؛ نظام جمهوری اسالمي بايد استفاده کند؛ اين را من البتّه به
مجموعههای مدّاح و مانند اينها هم تذکّر دادهام ،به شما هم که اهل شعريد ،تذکّر ميدهم...
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البتّه شعر نوحه يک خصوصيّاتي دارد؛ يعني از لحاظ لفظ ،از لحاظ ترکيب ،از لحاظ ساخت شعری
يک خصوصيّاتي را بايد داشته باشد تا جا بيفتد ،تا نوحهخوان بتواند آن را بخواند .امّا من خواهش
ميکنم اين کساني که اهل نوحهخوانياند ،اهل مرثيهخوانياند ،اينها توجّه کنند؛ بخواهند و
بپذيرند ،بگيرند استفاده کنند و شما شعرای عزيز هم در اين زمينه هرچه ممکن است دنبال

کنيد (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33557
 .11-1-7شعر فارسي در خدمت حکمت اسالمي
«آثار ادبي ميتوانند به فهم مسائل و پرسشهايي کمک کنند که معموالً مسائلي فلسفي به شمار
ميروند» (اسکيالس .)209 :1387 ،حکمای ايراني پيچيدهترين مسائل هستيشناختي و معرفتشناختي
را در ادبيّات بازتاب دادهاند .شاعران حکيمي مثل :فردوسي ،انوری ،سنايي ،نظامي و حکمای
شاعری همچون ناصرخسرو ،مالهادی سبزواری ،خيّام ،مال عبدالرّزاق الهيجي ،باباافضل کاشاني،
مالمحسن فيضکاشاني ،عالمه طباطبايي ،عالمه محمدتقي جعفری و  ...بيانگر پيوند شعر و
حکمت اسالمي است.

 .8تعميق معرفت ديني اديبان ،الزمة ترويج و تعميق معنويّت
الزمة اينکه ادبيّات و زبان ،ابزار ترويج و تعميق معنويّت باشند ،اين است که ذات آنها از معرفت
و معنويّت و اخالق برخوردار باشد .ترديدی نيست که بزرگان ادبيّات ايران محتوای شعر و نثرشان
از غنای معرفتي وااليي برخوردار بوده است .حافظ شعر خود را بيتالغزل معرفت ميخواند .شعر
حافظ همه بيتالغزل معرفت است (حافظ )243 :1371 ،و سرشار از لطايف حکَمي و قرآني.
زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

لطايف حکَمــي با نکات قــرآني
(همان)88 :

که همة اينها را مديون مؤانست با قرآن است.
بنابراين يکي از داليل ماندگاری و طراوت اشعار حافظ ،سعدی ،مولوی و عطار و  ...به
شخصيت آنان برميگردد که عموماً انسانهای حکيم و فرزانهای بودهاند.
مقام معظّم رهبری در توصيه به شاعران ،ضمن تأکيد بر تعميق معرفت ديني به عنوان يک
ضرورت ،اشارهای به گذشته شعر ايران نموده و ميفرمايند:
شاعر زمان ما با اين ويژگيهايي که اين زمان دارد ،احتياج دارد به معرفت ديني عميق .امروز
شما چه بخواهيد ،چه نخواهيد ،چه خودتان بدانيد ،چه ندانيد ،چه تصديق بکنيديا نکنيد ،برای
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بسياری از ملّتها الگو و اسوه شدهايد ...شما اگر بخواهيد به لوازم اسوه بودن و الگو بودن عمل
کنيد ،بايستي معرفت ديني و معرفت اسالمي خودتان را عمق ببخشيد؛ و اين در گذشتهی شعر

ما وجود داشته (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16980
ايشان به نمونههايي از شعرای گذشته اشاره ميکنند که در تعميق معرفت ديني کوشا بودهاند:
 .1 -8فردوسي
اگر بخواهيم تمام بيتهای حکمي و اخالقي شاهنامة فردوسي را استخراج نماييم ،قطعاً مجموعهای
مستقل دارای چندين هزار بيت خواهد شد ،شايد به اندازة بوستان سعدی .شاهنامه همچنان
کارکرد عملي و اجتماعي خود را نه تنها برای ايرانيان بلکه برای جهانيان حفظ نموده است ،زيرا
شعار فردوسي اين است :جهان را همه چون تن خويش خواه (فردوسي :1394 ،ج )1186/66 :2و
سرايندة اين حماسة سترگ از لحاظ اعتقادی خود را خاک پای حيدر ميداند.
بر اين زادم و هم برين بگذرم

چنان دان که خاک پي حيدرم
(همان)

فردوسي ،حکيم ابوالقاسم فردوسي است .به يک آدم داستانسرا ،اگر صرفاً داستانسرا و
حماسهسرا باشد ،حکيم نميگويند .اين «حکيم» را هم ما نگفتيم؛ صاحبان فکر و انديشه در
طول زمان او را حکيم ناميدند .شاهنامهی فردوسي پر از حکمت است .او انساني بوده برخوردار
از معارف ناب ديني .همهی آنها حکيم بودند؛ سرتاپای دواوينشان پر از حکمت است

(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16980
 .2-8حافظ
ترديدی نيست که ساختمان غزلهای حافظ متأثر از سورههای قرآن است و اگر جز اين بود،
شهرتش جهاني نميشد .انس او با قرآن قطعاً در روحيه عرفانياش مؤثّر بوده است و به قول رهبر
معظّم انقالب:
حافظ اگر افتخار نميکرد به حافظ قرآن بودن ،تخلص خودش را «حافظ» نميگذاشت .او جزء
حفّاظ قرآن است؛ «قرآن ز بَر بخوانم با چهارده روايت» .حاال قرّاء ما که با اختالف قرائت هم
ميخوانند ،معموالً دو تا ،سه تا روايت بيشتر نميتوانند بخوانند؛ اما او ميتوانسته با چهارده روايت
قرآن را بخواند ،که خيلي عظمت دارد .اين آشنايي با قرآن ،در غزل حافظ مشهود است ،برای

کسي که آن را بفهمد (همان).
 .3-8سعدی ،مولوی ،جامي ،صائب و بيدل
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سعدی که خب ،واضح است؛ مولوی که آشکار است؛ جامي و صائب هم همين جور .شما ديوان
صائب را نگاه کنيد ،يک معرفت ديني عميق در آن ميبينيد .انسان به بيدل که ميرسد ،به شکل
دهشتناکي در شعر او معارف عميق پيچيدهی ديني را مشاهده ميکند .اينها بزرگان ما هستند،
اينها ائمّهی شعرند؛ در واقع بايد گفت پيامبران شعر فارسي ،اينها هستند .اينها برخوردار از

معارف بودند (همان).
 .4-8شعرای معاصر
با برّرسي ديدگاههای مقام معظّم رهبری پيرامون تعدادی از شعرای معاصر ،نکتة قابل توجّه تأکيد
بر ساحت اخالقي و ايماني و معرفتي اين شعراست.
 .1-4-8مشفق کاشاني
«ايشان يک انسان محترم و آراسته به اخالق خوب و رفتار خوب محسوب ميشوند» (مقيسه،

.)152 :1395
 .2-4-8سپيده کاشاني
«  ...يک چيزهايي در شعر ايشان پيدا ميشود [که] آدم ميبيند اصالً اين حتماً از دريچة غيب
است که به دل پاک و باصفای ايشان باز شده» (همان.)151 :
 .3-4-8نصراهلل مرداني
«  ...اين شاعر مومن و پرتالش سرماية طبع روان خود را در خدمت معارف انقالب قرار داده»...
(همان.)153 :
 .4-4-8شفق (محمّدحسين بهجتي اردکاني)
«ايشان عالمي پرهيزگار و اديبي فرزانه و شاعری بلند آوازه و انساني وارسته بودند» (همان.)149 :
 .5-4-8حسيني (حسن)
«اين انسان فرزانه و آزادانديش و اين مؤمن پارسا و بافضيلت ،يکي از نمونههای برجستة امروز و
يکي از اميدهای آينده بود» (همان.)146 :

نتيجه
بيان عادی پيامهای معنوی ،از قدرت تأثير آنها بر نفوس ميکاهد و ادبيّات با بنمايههای زيباآفرين
خود ميتواند توصيههای اخالقي و معنوی را با استفاده از ابزارهای گوناگون بالغي -زيبا و گوشنواز
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و تأثيرگذار -بر لوح جانها حک نمايد .در نتيجه ،زبان و ادبيّات فارسي در طول حيات خويش،
کارکردهای سازندة خود در عرصه ترويج و تعميق معنويّت را در قالبهای زير ارائه نموده است:
 .1پيش از اسالم ،در قالب اندرزنامهها و پندنامهها و توصيهنامههای اخالقي؛
 .2پس از اسالم ،در قالب ادبيّات تعليمي و تبليغي و متأثّر از آموزههای اسالمي و ديني؛
 .3پس از انقالب اسالمي ،در قالبهای نظم و نثر و به خصوص اشعار مهيّج و انقالبي و
محتوای نوحههای شورآفرين و معرفتافزا؛
نتيجة نهايي اين است که زبان و ادبيّات زنده و پويا و با ظرفيّت فارسي ،قابليّت تبليغ معارف
ناب اسالمي و انقالبي را دارد و ميتواند هم در داخل کشور منشأ تحوّل باشد و هم در خارج از
مرزها ،انقالب و فرهنگ و معنويّت ايراني  -اسالمي را صادر و ترويج نمايد.
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